
 .ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş ةدحتملا ةراجتلاو ة8حصلا ة5اعرلا تامدخل مدا(يجأ ةك"!
 تانا8بلا كلام بلط جذومن

 
  ةماع تامولعم .1
 .Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş ةدحتملا ةراجتلاو ةLحصلا ةIاعرلا تامدخل مداAيجأ ةك;: ق78ط نع اذه بلطلا جذومن رادصإ مت
 نوكت تنا yع ،تاناLبلا كلام ،تنأ كق78ط نع اهمIدقت مت klmلا تاقLبطتلا لحو مLيقتل ،تاناLبلا بقارم مساp لمعت klmلا ،)"ةك;hلا" وأ "مداAيجأ"(
 تاناLبلا ةIامحل ةماعلا ةحئاللاو )”PDPL“( )6698 مقر( ةLصخشلا تاناLبلا ةIامح نوناق نم 13 و 11 ���تداملل اقفو ةلماشو ة8روف ةLلعافو ةIذافن تاذ
 .)”EC( )“GDPR �2016�279 مقر(

 
  بلطلا م5دقت ةق̂_ط .2
 كلام كتفصp ،كل زوجI ،تاناLبلا ةIامحل ةماعلا ةحئاللا نم 22 �إ 15 نم داوملا وأ � و ةLصخشلا تاناLبلا ةIامح نوناق نم 13 و 11 ���تداملل اقفو
 اهتفصp لمعت klmلا ،انتك;: �إ تاناLبلا ةIامحل ةماعلا ةحئاللا وأ � و ةLصخشلا تاناLبلا ةIامح نوناق ذLفن�ب قلعتي امLف ة��تكملا كتاAلط لقن ،تاناLبلا
 :سلجملا اهددحI ىرخأ لئاسوب وأ اذه بلطلا جذومن ءلم ق78ط نع كلذ نوكI ثLح ،تاناLبلا بقارم

Lªlقحلا عيقوتلا عم كp صاخلا بلطلا باطخ عضو متي دق •
m صاخلا pلا ة8راتركس" مسق �إ هجوملاو كh;ةك" �

m ح ،فورظمLاتك متي ثpة 
 ،ةدا��µنوتلأ 49 :مقر ق78ط ،يا²وج م78ك نيدلا رخف ناونعلا �ا لاسرالا عم ،"ةLصخشلا تاناLبلا ةIامح نوناقل اقفو تامولعم بلط" ةراAع
 ،دµ¶8لا ق78ط نع اLكرت � لوبنطسإ

• Iلدعلا بتا² لالخ نم بلطلا لاسرإ نكم، 
�«وºµlلإلا دµ¶8لا ¶µع نمآ لومحم عيقوت وأ m·قر عيقوت yع يوتحI يذلا كAلط لاسرإ متي دق •

m إ� acibademsaglik@hs02.kep.tr نم 
�«وºµlلإ د78ب ناونع

m لإلا كد78ب ناونع وأ لجسمºµlو»�
m لجسملا �

m وأ � و انماظن 
• Iيجأ �إ هجوم فلم لاسرإ كنكمAمدا pلاµ¶8لإلا دºµlو»�

m pصLوأ "دروو" ةغ "»¶m لإ عيقوت عم "فإ يدºµlو»�
m إ نمآ� 

kisiselveri@acibadem.com.tr، Åh;نأ ط Iلا ع�ضوم نوكµ¶8لإلا دºµlو»�
m امح نوناقل اقفو تامولعم بلط" وهIبلا ةLصخشلا تاناLة". 

 
 تانا8بلا كلام لوح تامولعم
Iەاندأ ة��تكملا ماسقألا ءلم بج ÅشÊقحتلا ءارجإل لما²و حيحص لLيقتلاو تاقLةمزاللا تام pلط صوصخAلا لولحلاو ەؤارجإ مت يذلا كklm اهر�8طت مت 
 .ع�ضوملاp قلعتي امLف

 
  *لماÍلاp مسالا

  *ةLكµlلا ة�8هلا مقر
  *ناونعلا

  *فتاهلا مقر
�«وºµlلإلا دµ¶8لا ناونع

m*  
  )يراLتخا( سÏافلا مقر
 
 اهتÐبعت بولطملا لوقحلا *
 .كp لاصتالاو همامتÒو اذه بلطلا جذومن مLيقتل اÑ8ح انيلإ اهلاسرإ مت klmلا ةLصخشلا كتاناLب ةجلاعم متت
� ةرمتسم لازت ال ةقالعلا ەذه تنا² اذإ ام دIدحتو مداAيجأ عم كتقالعp قلعتي امLف بسانملا راLخلا دIدحت ¶Óري

m ەاندأ مسقلا. 
 
  ض78م

 يراجت ك8;:
 رئاز
  )           ( رخآ

 
 
o قالعklm يجأ عمAتعا ةرمتسم مداAدقت خــــ8رات نم اراIبلطلا م. 
o قالع ءاهنإ متklm يجأ عمAتعا مداAنم ارا )              ( 
 
 
 
 



 تانا8بلا كلام تا(لط
 و 11 ���تداملا بجومp اهنع تامولعم ،تاناLبلا كلام ،تنأ بلطت klmلا )فقاوملا( فقوملاp قلعتي امLف ەاندأ )تاع�7ملا( عــ�7ملا yع ةمالع عضو ¶Óري

 .تاناLبلا ةIامحل ةماعلا ةحئاللا نم 22 �إ 15 نم داوملا وأ � و ةLصخشلا تاناLبلا ةIامح نوناق نم 13
 كرا8تخا ة_روjkلا تادنhسملا f تامولعملا ك(لط
 جلاعت مداAيجأ تنا² اذإ ام ةفرعم بلطأ .1
l«اناLب

m صخشلاLة. 
 .تاناLبلا نم ���عم ع�ن صوصخp تامولعم �إ جاتحت تنك اذإ ام دIدحت ¶Óري

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 
     

l«اناLبل مداAيجأ ةجلاعم بÚس ةفرعم بلطأ .2
m 

 .ةLصخشلا
 .تاناLبلا نم ���عم ع�ن صوصخp تامولعم �إ جاتحت تنك اذإ ام دIدحت ¶Óري

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 
     

 مدختسÛ مداAيجأ تنا² اذإ ام ةفرعم بلطأ .3
l«اناLب

m صخشلاLةلصلا تاذ ضارغألل ة. 
 .تاناLبلا نم ���عم ع�ن صوصخp تامولعم �إ جاتحت تنك اذإ ام دIدحت ¶Óري

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 
     

4. �
m ب ةكراشم ةلاحLانا»l

m صخشلاLعم ة 
� بغرأ ،ةLلحم وأ ةLلود ةLجراخ تاهج

m 
l«اناLب لاسرإ متي klmلا ةثلاثلا فارطألا ةفرعم

m 
 .اهيلإ ةLصخشلا

 .تاناLبلا نم ���عم ع�ن صوصخp تامولعم �إ جاتحت تنك اذإ ام دIدحت ¶Óري
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 
     

l«اناLب ةجلاعم متت هنأ دقتعأ .5
m صخشلاLة 

ÅشÊغ لµ� غ وأ حيحصµ� ²ءارجإ بلطأو لما 
 .تاحLحصتلا

 �µغ وأ لماµ� ²غ لÊشÅ اهتجلاعم تمت هنأ دقتعت klmلا تامولعملا دIدحت ¶Óري
 .اهحLحصت ةLفLك ح;:و حيحص
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 
     

 تاناLبلا حيحصت اضIأ متي نأ بلطأ .6
 لماµ� ²غ لÊشÅ اهتجلاعم متت klmلا ،ةLصخشلا
 اهحLحصت قفو كلذو ،mm«أرل اقفو حيحص �µغ �
l«اناLب ةكراشم متت klmلا ةثلاثلا فارطألا لAِق نم

m 
 .اهعم ةLصخشلا

 �µغ وأ لماµ� ²غ لÊشÅ اهتجلاعم تمت هنأ دقتعت klmلا تامولعملا دIدحت ¶Óري
 .اهحLحصت ةLفLك ح;:و حيحص
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 
     

l«اناLب فذح بلطأ .7
m صخشلاLسأ نأل ةAبا 

 .ةحلاص دعت مل اهتجلاعم
 ،كتحلصم دض اهارت klmلا ةج�Lنلاو بلطلا اذهل ةعضاخلا تاناLبلا دIدحت ¶Óري
� تاAلاطملا ەذه yع قداصت klmلا تادن�سملاو تامولعملا قافرÒو

m جذومن 
 .بلطلا

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 
     

l«اناLب فذح متي نأ بلطأ .8
m صخشلاLأ ةIاض 

 اهتجلاعم باAسأ نأل ،ةLجراخ تاهج لAِق نم
 .ةحلاص دعت مل

 دIدحت ¶µ�Óف ،ةLصخشلا كتاناLب نم طقف ءزج صوصخp كAلط مIدقت مت اذإ
 تامولعملا عم بنج �إ اAنج كAلط تار¶µمو ةلصلا تاذ تامولعملا

 klmلا تادن�سملاو تامولعملا قافرÒو ،كAلط yع قداصت klmلا تادن�سملاو
� تاAلاطملا ەذه yع قداصت

m بلطلا جذومن 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 
     

l«اناLب نأ دقتعأ .9
m صخشلاLلا ةklm متت 

 اÑ8ح اهلLلحت متي مداAيجأ ةطساوب اهتجلاعم
 �إ يدؤي لLلحتلا اذهو ةتمتؤم ةمظنأ ¶µع
 مدقأ .ةLصخشلا klmحلصم عم ضراعتت جئاتن
�æاµlعا

m عy نلا ەذه�Lةج. 

 تامولعملا قافرÒو ،كAلطp ةقلعتملا ةLلمعلا ةج�Lنو كAلط ر¶µم دIدحت ¶Óري
� تاAلاطملا ەذه yع قداصت klmلا تادن�سملاو

m بلطلا جذومن. 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 
     

 بÚسÅ يراسخ نع اض�8عت بلطأ .10
l«اناLبل ةLنوناقلا �µغ ةجلاعملا

m صخشلاLة. 
� اهل تضرعت كنأ دقتعت klmلا ةراسخلاو بلطلا اذه ر¶µم دIدحت ¶Óري

m مسقلا 
 yع( تاAلاطملا ەذه yع قداصت klmلا تادن�سملاو تامولعملا قافرÒو ،ەاندأ

� )ةمÊحملا رارق وأ ةLصخشلا تاناLبلا ةIامح سلجم تارارق ؛لاثملا لçLس
m 

 .بلطلا جذومن
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 
     

 



 
pلطلا �إ رظنلاAلا تاklm فوت متيµدقتو اه�Iق نم اهمAن لمعت ةثلاث فارطأ لLاpبلا كلام نع ةLتانا، Iكوتلا لاسرإ بجLسرلا ل·m لدعلا بتا² نم قدصملا 
 تادن�سملا نم ةخسêب ا��حصم اذه بلطلا جذومن نوكI نأ بجI ،ةناضحلا تحت لافطألا نع ةpاLن ةمدقملا تاAلطلل ةAسêلاp ؛اذه بلطلا جذومن عم
 .ةIاصولا � ةناضحلا ةلاح تëAت klmلا

 نامضل تاناLبلا كلام كنأ نم ققحتلا لجأ نم قئاثولاو تامولعملا بلطو كp لاصتالا مداAيجأ ةك;hل قحI ةLصخشلا كتاناLب مداAيجأ ªlلتت امدنع
� انفرط �إ ةمدقملا قئاثولاو تامولعملا نم صلختلا متي ام² .ةLصخشلا كتاناLب نامأ

m بلا كلام كنأ نم ققحتلا روف ددصلا اذهLتانا. 
 اموي ���ثالثلا ةµlف قيلعت متîس ثLح .انبلط yع ءانب قئاثولاو تامولعملا مIدقتو لامíإ �إ جاتحتسف ،ةلماµ� ²غ ة��لطملا قئاثولاو تامولعملا تنا² اذإ
 بلطلا ءاهنïب قلعتي امLف تاناLبلا ةIامحل ةماعلا ةحئاللا نم 12�3 ةداملا وأ � و ةLصخشلا تاناLبلا ةIامح نوناق نم 13�2 ةداملا اهيلع صنت klmلا )30(

 .انيلإ لماÍلاp قئاثولاو تامولعملا مLلسÛ متي klح
 
 تانا8بلا كلام بلطل ةrاجتسالا )1(
� كAلط yع درلا متîس ،تاناLبلا ةIامحل ةماعلا ةحئاللا وأ � و ةLصخشلا تاناLبلا ةIامح نوناق نوناقل اقفو

m لو ،نكمم تقو ع:أºن �
m زواجتي ال دعوم 

 ةماعلا ةحئاللا نم 12 ةداملا وأ � و ةLصخشلا تاناLبلا ةIامح نوناق نم 13 ةداملل اقفو .ةصالخلا yع ادامتعا ،كAلط مالتسا دعp اموي )30( ���ثالث
� ةددحملا كتالLضفتل اقفو ةLنوºµlلإلا طئاسولا ¶µع وأ اLباتك كLلإ انتامLيقتو اندودر لاسرإ متي ،تاناLبلا ةIامحل

m ري .اذه بلطلا جذومنÓ¶ دحتIاذإ ام د 
�«وºµlلإلا دµ¶8لا وأ دµ¶8لا لضفت تنك

m افلا وأÏع سy ف ن78خآلاLلس�ب قلعتي امLلإ لصوتلا مت يذلا جاتن�سالا مLه �
m لطAك. 

 
�«وºµlلإلا يد78ب ناونع �إ k¶mلط نأشÅ جاتن�سالا هLجوت ةداعإ بلطأ

m.  
     

�«اونع �إ k¶mلط نأشÅ جاتن�سالا لاسرإ متي نأ بلطأ
m عµ¶ لاµ¶8د.  

     
  .سÏافلا ¶µع k¶mلط نأشÅ جاتن�سالا لاسرإ متي نأ بلطأ

     
 
 تانا8بلا كلام نالعإ )2(
pيقت متي نأ وجرأ ،اذه بجومLصاخلا تامولعملا بلط م »¶m امح نوناقل اقفو مدقملاIبلا ةLصخشلا تاناLامحل ةماعلا ةحئاللا وأ � و ةIبلا ةLو تاناÒهمامت 

�
m لطلا � بلطلا ءوضAح ،ەالعأ ةروكذملا تاLرقأ ث pنأ اذه بجومk�m قأAلأو نلعأو لµlم� pلطل كفرط �إ ةمدقملا قئاثولاو تامولعملا نأk¶m حصLةح 
 .m �m·تêتو ةثّدحمو
 

  تاناLبلا كلام
  لماÍلاp مسالا
   بلطلا مIدقت خــــ8رات
  عيقوتلا

 
 


